iquelle@iquelle.com
tel.: 58 735 02 22
fax.: 58 735 02 02

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Szkolenie (nazwa):
Termin i miejsce szkolenia:
Cena:

/

PLN netto za 1 uczestnika

Dane osobowe uczestników:
Uczestnik 1:

Uczestnik 3:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Tel/fax.:

Tel/fax.:

e-mail:

e-mail:

Uczestnik 2:

Uczestnik 4:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Tel/fax.:

Tel/fax.:

e-mail:

e-mail:

Dane płatnika:
Instytucja/firma:
Adres:
Tel.:

NIP:

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu:
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
1.
2.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest na podstawie wypełnionego przez uczestnika(ów) formularza zgłoszeniowego.
Po przesłaniu do iQuelle formularza zgłoszeniowego (fax, poczta, e-mail) każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie rezerwacji
wskazanego przez siebie terminu szkolenia lub, jeśli dany termin jest zajęty, propozycję innego terminu.
Płatność za szkolenie należy wnieść, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na rachunek bankowy firmy iQuelle Sp. z
o.o.:

III Oddział KB SA w Gdańsku, nr rach.: 74 1500 1285 1212 8003 3860 0000
3.
4.
5.

W tytule płatności należy podać nazwę i termin szkolenia.
Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest dokonanie 100% przedpłaty na wyżej wymienione konto. Po dokonaniu zapłaty
zostanie wystawiona i wysłana na adres płatnika faktura VAT za uczestnictwo w szkoleniu.
Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń na 7 dni przed ich rozpoczęciem, jak również do ich
całkowitego odwołania z przyczyn od siebie niezależnych, przy całkowitym zwrocie wpłat za uczestnictwo w szkoleniu.
Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu, na poniższych zasadach:

rezygnacja w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – 100 % zwrotu płatności za szkolenie,

rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia – 50 % zwrotu płatności za szkolenie,

rezygnacja w dniu rozpoczęcia szkolenia – 0 % zwrotu płatności za szkolenie.

Przyjmuję i akceptuję powyższe warunki:

Data

Podpis i pieczęć

iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS): 0000161105
nr rach.: 74150012851212800338600000 (KB S.A.); REGON: 192906013; NIP: 583-28-23-14; Kapitał Zakładowy: 81.000PLN

